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CAPÍTULO I – Da Constituição e Objetivos 

 

 

Art. 1º O Programa de Pós-Graduação em Antropologia está organizado nos seguintes níveis 

de formação: 

 

I – Mestrado; 

II – Doutorado. 

 

 

Art. 2º São objetivos do Programa: 

 

I – Desenvolver o estudo e a pesquisa, promovendo a qualificação de docentes e 

pesquisadores; 

II – Estimular a produção acadêmica que propicie o diálogo entre a Antropologia e a 

Arqueologia; 

III – Proporcionar formação pós-graduada em nível de mestrado e doutorado; 

IV – Promover atividades integradoras entre a pós-graduação e a graduação. 

 

 

 

CAPÍTULO II – Da Organização Didático-Administrativa 

 

 

Art. 3º A organização didático-administrativa do Programa compreende o Colegiado e a 

Coordenação. 

 

 

Seção I – Do Colegiado 

 

Art. 4º O Colegiado, órgão deliberativo responsável pela supervisão didática e administrativa 

do Programa, é composto: 

I – Pelo coordenador, seu presidente; 

II – Pelo vice-coordenador; 

III – Pelos docentes credenciados; 

IV – Por representantes discentes, em número equivalente a 1/5 do total de membros do 

Colegiado, desprezada a fração, eleitos pelos alunos regulares do Programa. 
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Art. 5º O Colegiado reunir-se-á ordinariamente pelos menos duas vezes por semestre, ou 

extraordinariamente, a qualquer tempo, mediante convocação do Coordenador ou pedido por 

escrito de 1/3 de seus membros. 

 

§ 1º Para as reuniões ordinárias, a pauta será divulgada com antecedência mínima de 48 

(quarenta e oito) horas, e para as reuniões extraordinárias, de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

§ 2º A reunião do Colegiado só ocorrerá com a presença de quórum mínimo equivalente a 

50% (cinquenta por cento) mais um de seus membros.  

  

§ 3º As decisões se farão por maioria simples, observado o quórum correspondente.  

 

Art. 6º Compete ao Colegiado: 

 

I – Orientar os trabalhos de coordenação didática e administrativa do Programa; 

II – Elaborar o Regimento interno e definir procedimentos suplementares necessários ao 

funcionamento do Programa; 

III – Estabelecer critérios para o credenciamento do corpo docente, atendido o mínimo, para o 

credenciamento no doutorado, de duas orientações de mestrado e, no caso de credenciamento 

para orientação no mestrado, de duas orientações de graduação; 

IV – Definir as linhas de pesquisa do Programa; 

V – Propor a criação, modificação ou extinção de disciplinas que compõem o currículo do 

Programa; 

VI – Deliberar sobre a oferta de disciplinas, em acordo com o Departamento de Antropologia; 

VII – Estabelecer critérios para o ingresso de alunos e designar a comissão de seleção; 

VIII – Homologar os resultados dos processos seletivos; 

IX – Analisar e decidir sobre o aproveitamento de estudos, a equivalência de créditos e a 

dispensa de disciplinas; 

X – Deliberar sobre pedidos de revisão de conceitos obtidos em disciplinas, trancamento de 

matrícula e prorrogação do prazo de conclusão; 

XI – Analisar o desempenho acadêmico dos alunos e, se necessário, determinar seu 

desligamento do curso; 

XII – Aprovar a indicação ou substituição de professores orientadores e co-orientadores; 

XIII – Aprovar a composição das bancas de Exame de Qualificação e de Defesa; 

XIV – Deliberar sobre a aplicação dos recursos orçamentários do Programa; 

XV – Estabelecer critérios para a concessão ou cancelamento de bolsas, complementares às 

normas das agências financiadoras, e para concessão de apoio às atividades acadêmicas de 

docentes e discentes; 

XVI – Designar comissões para o desenvolvimento de atividades pertinentes ao Programa; 

XVII – Propor e avaliar medidas de integração da pós-graduação com o ensino de graduação;  

 XVIII – Estimular convênios e projetos visando à inserção social e ao incremento da 

cooperação acadêmica com pesquisadores e instituições nacionais e internacionais;  

XIX – Apreciar pedidos de reconsideração de decisões do Coordenador. 

 

 

Seção II – Da Coordenação 

 

Art. 7º O coordenador e o vice-coordenador serão eleitos pelos docentes, discentes e 
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servidores técnico-administrativos do Programa para um mandato de 2 (dois) anos, sendo 

permitida uma recondução imediata.  

 

Art. 8º Compete ao coordenador:  

 

I – Exercer a direção acadêmica e administrativa do Programa; 

II – Dar cumprimento às decisões do Colegiado e dos órgãos superiores da Universidade; 

III – Convocar e presidir as reuniões do Colegiado; 

IV – Convocar a eleição do coordenador e do vice-coordenador, pelo menos 30 (trinta) dias 

antes do término dos mandatos; 

V – Presidir a Comissão de Bolsas e Auxílio à Pesquisa; 

VI – Exercer ad referendum, em caso de urgência, atribuições delegáveis pelo Colegiado; 

VII – Coordenar a elaboração do relatório anual de atividades do Programa; 

VIII – Representar o Programa em todas as instâncias;  

IX – Prestar contas da utilização dos recursos financeiros concedidos ao Programa, 

observando as normas de utilização definidas pelo Colegiado; 

X – Compor o Conselho Científico do Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE/UFPR) 
XI – Definir as atribuições da secretaria do Programa. 

 

Art. 9º O vice-coordenador substituirá o coordenador nas ausências e impedimentos e com 

ele colaborará nas atividades de direção e de administração do curso. 

 

 

Seção III – Da Secretaria 

 

Art. 10° Compete à secretaria do Programa: 

 

I – Executar as atividades administrativas de rotina, sob orientação do coordenador, mantendo 

a documentação do Programa atualizada e organizada; 

II – Secretariar as reuniões do Colegiado e elaborar as respectivas atas; 

III – Prestar informações e efetuar as inscrições dos candidatos aos processos seletivos; 

IV – Efetuar as matrículas e processar os requerimentos dos alunos; 

V – Elaborar as atas de exames de qualificação e sessões de defesa, fornecendo aos 

avaliadores e candidatos as declarações correspondentes; 

VI – Encaminhar às bancas examinadoras os exemplares das dissertações e teses; 

VII – Manter arquivo de teses e dissertações defendidas no Programa, em versão impressa e 

eletrônica; 

VIII – Assessorar o coordenador na elaboração do relatório anual; 

IX – Exercer outras atribuições definidas pelo Coordenador. 

 

 

Seção IV – Da Representação Discente 

 

Art. 11°. Os representantes discentes, titulares e suplentes, serão eleitos por seus pares para 

um mandato de 1 (um) ano, sendo permitida uma recondução imediata.  

 

Art. 12°. São atribuições da representação discente: 
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I- Participar das reuniões do Colegiado; 

II- Integrar a Comissão de Bolsas e Auxílio à Pesquisa; 

III- Representar o corpo discente e contribuir para o fluxo de informações entre os estudantes 

e o Colegiado. 

 

 

Seção V – Da Comissão de Bolsas e Auxílio à Pesquisa 

 

Art. 13°. O Colegiado designará anualmente a Comissão de Bolsas e Auxílio à Pesquisa, 

composta pelo Coordenador, 2 (dois) professores permanentes e (1) um representante 

discente. 

 

Art. 14°. Compete à Comissão de Bolsas e Auxílio à Pesquisa: 

 

I – Definir a distribuição de bolsas de estudos e acompanhar o cumprimento, pelos alunos 

bolsistas, dos critérios estabelecidos pelas agências financiadoras e pelo Colegiado; 

II – Analisar as solicitações dos alunos de apoio à pesquisa e à participação em eventos 

acadêmicos, observados os critérios estabelecidos pelo Colegiado para sua apresentação e 

apreciação; 

III – Registrar em ata suas deliberações, dando ciência regularmente ao Colegiado; 

IV – Propor ao Colegiado o cancelamento de bolsas. 

 

 

Art. 15°. São Laboratórios de ensino e pesquisa do Programa, sem prejuízo de outros que 

venham a ser criados: 

 

I. O Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE); 

II. O Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas (CEPA). 

 

 

 

CAPÍTULO III – Do Ingresso 

 

Seção I – Do Processo Seletivo 

 

Art. 16°. O ingresso de alunos no PPGAS é realizado mediante processo seletivo regido por 

edital específico, divulgado publicamente pelo menos 60 (sessenta) dias antes do início da 

primeira etapa de avaliação dos candidatos. 

 

Art. 17°. O número de vagas será fixado pelo Colegiado para cada processo seletivo, 

conforme os níveis de formação e as áreas de concentração. 

 

Parágrafo único. Em caso de não preenchimento de todas as vagas ofertadas, poderá ser 

realizado, a critério do Colegiado e mediante edital específico, um processo de seleção 

complementar. 

 

Art. 18°. Ao inscrever-se para o processo seletivo, o candidato deverá apresentar os seguintes 

documentos, sem prejuízo das demais exigências estabelecidas pelo Edital: 
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I – Formulário de inscrição devidamente preenchido; 

II – Curriculum vitae; 

III – Cópia de documento oficial de identidade e do CPF ou, se estrangeiro, cópia da folha de 

identificação do passaporte; 

IV – Projeto de pesquisa elaborado segundo roteiro definido pelo Edital; 

V – Para o mestrado, histórico escolar e cópia do diploma de graduação ou declaração de 

estar cursando o último período do curso de graduação; 

VI – Para o doutorado, histórico escolar, cópia do diploma de mestrado ou da ata de defesa da 

dissertação e um exemplar da dissertação de mestrado; 

VII – Para candidatos ao doutorado, anuência do potencial orientador em formulário próprio 

fornecido pela secretaria do Programa. 

 

Art. 19°. A homologação das inscrições e a avaliação dos candidatos será realizada por 

Comissão de Seleção designada pelo Colegiado, composta por pelo menos 3 (três) titulares e 

um suplente, pertencentes ao quadro de docentes do Programa. 

 

Parágrafo único. Os critérios de avaliação serão definidos e divulgados pela comissão no 

Edital de abertura do processo seletivo. 

 

Art. 20°. O processo seletivo para o mestrado e o doutorado compreende 4 (quatro) etapas 

eliminatórias: 

 

I – Prova escrita com base em bibliografia divulgada previamente; 

II – Análise do projeto de pesquisa; 

III – Entrevista/Prova oral versando sobre o projeto, as questões da prova escrita e o currículo 

do candidato. 

IV – Prova de suficiência em língua estrangeira: inglês para os candidatos ao mestrado e 

inglês e francês para os candidatos ao doutorado. 

 

§ 1º A classificação dos candidatos será feita pela média das notas obtidas nas etapas I, II e 

III; 

 

§ 2º O candidato ao doutorado que comprove ter sido aprovado em exame de suficiência em 

uma das línguas exigidas no programa de pós-graduação em que cursou o mestrado, poderá 

ser dispensado da prova correspondente. 

 

§ 3º O candidato aprovado nas etapas I, II e III, mas reprovado na prova de língua 
estrangeira, terá a oportunidade de realizar nova prova antes da realização da matrícula 
dos novos alunos do Programa. Caso não obtenha aprovação, não terá direito a 
matrícula, sendo convocado o próximo candidato classificado para ocupar a vaga. 
 

 

 

Art. 21. O candidato oriundo de países de língua não-portuguesa, além de cumprir o disposto 

no art. 20 deverá demonstrar proficiência em língua portuguesa. 
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Art. 22°. Nos casos de convênios internacionais apoiados por agências de fomento, a seleção 

e a admissão de candidatos estrangeiros observarão as normas específicas de cada convênio. 

  

 

Seção II – Da Matrícula 

 

 

Art. 23°. O candidato aprovado no processo seletivo que não efetuar a matrícula no prazo 

fixado pelo Colegiado, apresentando a documentação exigida, perderá automaticamente a 

vaga. 

 

Parágrafo único. A vaga remanescente será destinada ao próximo candidato aprovado, 

obedecida a ordem de classificação. 

 

 Art. 24°. O aluno deverá renovar semestralmente sua matrícula até a defesa da dissertação ou 

tese. 

 

Parágrafo único. A não renovação da matrícula no prazo fixado acarretará automaticamente o 

desligamento do aluno, por ato do coordenador. 

 

Art. 25°. Alunos de outros programas de pós-graduação stricto sensu poderão cursar 

disciplinas optativas do PPGA, na condição de alunos especiais, ficando submetidos ao 

mesmo processo de avaliação dos alunos regulares e com direito, em caso de aprovação, à 

atribuição dos créditos correspondentes.  

 

Art. 26°. Alunos não vinculados a outro programa de pós-graduação poderão ser aceitos 

como ouvintes em disciplinas do PPGA, a critério do professor responsável, sem direito à 

atribuição de créditos. 

 

Art. 27°. O cancelamento de matrícula em disciplina pode ser requerido pelo aluno até no 

máximo 30 (trinta) dias após o início das aulas, com apresentação de justificativa e 

concordância do professor orientador. 

 

Parágrafo único. Poderá haver substituição de disciplinas antes de transcorrido ¼ da 

programação, mediante autorização do professor orientador e do Coordenador. 

 

Art. 28°. O trancamento de matrícula poderá ser requerido ao Colegiado pelo período mínimo 

de 3 (três) meses e máximo de 6 (seis) meses, mediante justificativa e com a concordância do 

orientador. 

 

§ 1º O trancamento somente poderá ocorrer após 6 (seis) meses do ingresso no Programa e a 

obtenção de 40% dos créditos requeridos. 

 

§ 2º Poderão ser requeridos no máximo dois trancamentos, desde que o prazo total não 

ultrapasse 6 (seis) meses. 
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§ 3º O trancamento de matrícula suspende a contagem de tempo para efeitos do prazo 

máximo para a conclusão dos créditos e do curso. 

 

§ 4º O trancamento de matrícula implicará o cancelamento automático da bolsa de estudos, 

sem garantia de seu restabelecimento quando do retorno ao curso. 

 

 

CAPÍTULO IV – Do Regime Didático e dos Requisitos para Titulação 

 

Seção I – Da Organização Curricular e dos Prazos 

 

Art. 29°. Para obtenção do grau de mestre, o aluno deverá integralizar 54 (cinquenta e quatro) 

créditos e cumprir as demais exigências indicadas a seguir, nos prazos fixados:  

  

I – Obtenção de 24 (vinte e quatro) créditos em disciplinas, assim distribuídos: 

a. Doze créditos em disciplinas obrigatórias;  

b. Doze créditos em disciplinas optativas. 

 

II – Realização de estágio supervisionado em prática de ensino superior, obrigatório apenas 

para alunos bolsistas, com duração de 15 (quinze) horas e correspondendo a 2 (dois) créditos 

suplementares; 

 

III – Aprovação em exame de qualificação; 

 

IV – Elaboração e defesa de dissertação, correspondendo a 30 (trinta) créditos; 

 

V – Aprovação em exame de língua estrangeira (inglês) e, quando couber, em exame de 

proficiência em língua portuguesa. 

 

§ 1º Cada disciplina de 60 (sessenta) horas corresponde a 4 (quatro) créditos; 

 

§ 2º O prazo máximo para a obtenção dos créditos em disciplinas é de 12 (doze) meses; 

§ 3º O prazo máximo para a realização do exame de qualificação é de 20 (vinte) meses; 

 

§ 4º O prazo para a defesa da dissertação é de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por 

mais 6 (seis) meses com justificativa e anuência do orientador;  

 

Art. 30°. Para obtenção do grau de doutor, o aluno deverá integralizar 120 (cento e vinte) 

créditos e cumprir as demais exigências indicadas a seguir, nos prazos fixados:  

 

I – Obtenção de 48 (quarenta e oito) créditos em disciplinas, assim distribuídos: 

a.  Dezesseis créditos em disciplinas obrigatórias específicas para o doutorado; 

b. Trinta e dois créditos em disciplinas optativas; 

 

II – Realização de estágio supervisionado em prática de ensino superior, obrigatório apenas 

para alunos bolsistas, com duração de 15 (quinze) horas e correspondendo a 2 (dois) créditos 

suplementares; 
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III – Aprovação em exame de qualificação; 

 

IV – Elaboração e defesa de tese, correspondendo a 72 (setenta e dois) créditos; 

 

V – Aprovação em exame de língua estrangeira (inglês e francês) e, quando couber, em 

exame de proficiência em língua portuguesa. 

 

§ 1º Cada disciplina de 60 (sessenta) horas corresponde a 4 (quatro) créditos; 

 

§ 2º Os alunos portadores do título de mestre pelo PPGAS/UFPR terão 24 (vinte e quatro) 

créditos automaticamente revalidados como créditos em disciplinas optativas, até 8 (oito) 

anos após sua obtenção;  

§ 3º Os alunos cujo título de mestre foi obtido em outros programas poderão ter até 24 (vinte 

e quatro) créditos revalidados como créditos em disciplinas optativas, a critério do Colegiado, 

até 8 (oito) anos após sua obtenção; 

  

§ 4º O prazo máximo para a obtenção dos créditos em disciplinas é de 24 meses; 

 

§ 5º O prazo máximo para a realização do exame de qualificação é de 36 meses; 

 

§ 6º O prazo para a defesa da tese é de 48 (quarenta e oito) meses, prorrogáveis por mais 6 

(seis) meses com justificativa e anuência do orientador;  

 

Art. 31°. O projeto de dissertação ou tese deverá ser oficializado junto à Coordenação até 6 

(seis) meses após o ingresso no Programa. 

 

Parágrafo único. O aluno somente poderá modificar o tema de seu projeto de pesquisa depois 

do final do segundo semestre letivo, com a concordância do orientador e aprovação do 

colegiado. 

 

Art. 32°. O descumprimento dos limites dos prazos fixados por este Regimento, sem 

justificativa considerada legítima pelo Colegiado, implicará o desligamento do aluno. 

 

 

Seção II – Do Estágio de Docência 

 

Art. 33°. O estágio supervisionado em prática de ensino superior constitui disciplina 

obrigatória para os alunos bolsistas de mestrado e doutorado, efetuando-se por meio da 

participação do pós-graduando em atividades de disciplina do curso de graduação em 

Ciências Sociais.  

  

§ 1º O requerimento de matrícula no estágio de docência deverá ser acompanhado de um 

plano de trabalho elaborado em conjunto com o professor responsável pela disciplina em que 

o aluno irá atuar, com o aval de seu orientador.  

  

§ 3º Caberá ao professor responsável pela disciplina de graduação acompanhar, orientar e 

avaliar o pós-graduando ao término do estágio de docência, recomendando ao Colegiado do 

Programa o conceito correspondente.  
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§ 4º O pós-graduando que comprovar atividades docentes no ensino superior na área de 

antropologia ficará dispensado da realização do estágio de docência.  

  

§ 5º Serão registradas no histórico escolar do aluno, além das especificações relativas à 

disciplina de Prática de Docência, os seguintes dados referentes à disciplina em que o aluno 

tiver atuado: identificação/nome da disciplina, curso, carga horária e semestre letivo em que a 

disciplina foi ministrada.  

 

 

Seção III – Da Avaliação 

 

Art. 34°. O processo de avaliação de cada disciplina será definido pelo respectivo docente, 

não podendo a divulgação dos resultados ultrapassar 60 (sessenta) dias após o encerramento 

das aulas.  

 

§ 1º O aproveitamento dos alunos será expresso pelos seguintes conceitos: 

A- Ótimo 

B- Bom 

C- Regular 

D- Insuficiente 

 

§ 2º Será considerado aprovado o aluno que obtiver conceito A, B ou C e frequência mínima 

de 75% (setenta e cinco por cento). 

 

§ 3º Caso o limite de faltas seja ultrapassado, o aluno estará reprovado e receberá conceito D 

na disciplina.  

 

§ 4º O aluno poderá solicitar revisão da avaliação, mediante requerimento ao Coordenador, no 

prazo de 10 (dez) dias a partir da divulgação dos resultados.  

 

Art. 35°. O aluno bolsista que obtiver um conceito D ou dois conceitos C em um mesmo 

semestre terá a bolsa cancelada automaticamente. 

 

Art. 36°. O aluno que obtiver conceito D poderá, a critério do professor responsável pela 

disciplina, submeter-se a uma nova avaliação, sendo os dois resultados registrados no 

histórico escolar. 

 

Parágrafo único. O aluno que ultrapassar o limite de 1 (um) conceito D em seu histórico 

escolar será automaticamente desligado do Programa. 

 

Art. 37°. Caracterizado plágio no projeto de pesquisa e/ou em quaisquer produções 

acadêmicas vinculadas à participação no Programa, o aluno será desligado pelo Colegiado do 

curso. 

 

Seção IV – Da Orientação 
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Art. 38°. Serão orientadores de dissertações e/ou teses os professores do corpo docente 

permanente credenciados pelo Colegiado. 

 

Art. 39°. Todo aluno regular de mestrado terá a supervisão de um professor orientador, a ser 

oficializada em formulário próprio até 6 (seis) meses após a matrícula inicial, no caso do 

Mestrado, e no momento da matrícula inicial, no caso do Doutorado, e homologada pelo 

Colegiado. 

 

§ 1º É admitida a co-orientação, com aprovação do Colegiado; 

 

§ 2º A solicitação de mudança de orientador, por parte do aluno, ou de desistência da 

orientação, por parte do professor, será apreciada pelo Colegiado mediante apresentação de 

justificativa circunstanciada. 

 

Art. 40°. São atribuições do professor orientador: 

 

I – Orientar o aluno na escolha de disciplinas optativas e na elaboração da versão definitiva de 

seu projeto; 

II – Acompanhar o aluno no desenvolvimento de sua pesquisa e na elaboração da dissertação 

ou tese, por meio de encontros regulares; 

III – Promover a integração do aluno aos núcleos de pesquisa do Programa; 

III – Estimular a produção discente por meio da submissão de trabalhos a eventos e 

publicações científicas; 

IV – Avalizar as solicitações apresentadas pelo aluno à Comissão de Bolsas e Auxílio à 

Pesquisa; 

V – Propor ao Colegiado a composição das bancas de qualificação e defesa; 

VI – Presidir a banca examinadora da dissertação ou tese; 

VII – Recomendar ao Colegiado o cancelamento da bolsa, o desligamento do aluno ou outras 

providências, com a apresentação de justificativa circunstanciada.  

  

 

Seção V – Do Exame de Qualificação 

 

 Art. 41°. O desenvolvimento do trabalho do aluno será avaliado em exame de qualificação a 

se realizar nos prazos fixados nos artigos 29 e 30 deste Regimento. 

 

§ 1º Para o exame de qualificação, o aluno deverá apresentar versão preliminar da dissertação 

ou tese, conforme recomendações específicas estabelecidas pelo Colegiado. 

 

§ 2º A avaliação será feita por banca examinadora composta pelo orientador e dois 

professores doutores. 

 

Art. 42°. Em caso de reprovação, o aluno poderá se submeter a um novo exame de 

qualificação no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 

Parágrafo único. A reprovação no segundo exame de qualificação implica o desligamento 

automático do Programa. 
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Seção VI – Da Sessão Pública de Defesa 

 

Art. 43°. Concluída a dissertação ou tese, o professor orientador deverá propor ao Colegiado, 

com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, a composição da banca examinadora e a data 

da sessão pública de defesa. 

 

Art. 44°. A banca examinadora de dissertação de mestrado será composta pelo professor 

orientador e por dois professores doutores, um deles externo ao Programa, e um suplente. 

 

§ 1º Na dissertação, o candidato deverá demonstrar habilidade de operar com conceitos e 

métodos da antropologia e, se for o caso, da arqueologia, conhecimento crítico da literatura 

relativa ao tema do trabalho, capacidade de pesquisa, sistematização e expressão. 

 

§ 2º Para a defesa, o candidato deverá entregar à secretaria do Programa, com antecedência 

mínima de 25 (vinte e cinco) dias, 4 (quatro) exemplares do trabalho. 

 

Art. 45°. A banca examinadora de tese de doutorado será composta pelo professor orientador, 

e por quatro professores doutores, dois deles externos ao Programa, e dois suplentes. 

 

§ 1º A tese de doutorado deve oferecer contribuição original substantiva à compreensão do 

fenômeno estudado e à reflexão antropológica. 

 

§ 2º Para a defesa, o candidato deverá entregar à Secretaria do Programa, com antecedência 

mínima de 25 (vinte e cinco) dias, 7 (sete) exemplares do trabalho. 

 

Art. 46°. A sessão pública de defesa de dissertação ou tese compreende: 

 

I – Exposição oral do trabalho pelo candidato; 

II – Arguição oral de cada membro da banca examinadora; 

III – Resposta do candidato a cada arguição, em tempo equivalente ao concedido aos 

examinadores. 

 

Parágrafo único. A deliberação será feita reservadamente pela banca examinadora e seu 

resultado será expresso em parecer divulgado publicamente por meio das menções aprovado 

ou reprovado 

 

Art. 47°. A contar da data de aprovação da dissertação ou da tese pela banca examinadora, o 

aluno terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para entregar, na secretaria do Programa, 

um exemplar impresso e uma cópia digital definitiva do trabalho. 

 

Parágrafo único. Cabe ao aluno providenciar, em igual prazo, a documentação necessária para 

a expedição do diploma. 

 

 

CAPÍTULO V – Disposições Gerais 

 

Art. 48°. As atividades do PPGAS são regidas pelas normas gerais da UFPR e pelas normas 

complementares estabelecidas neste Regimento. 



 

 

12 

12 

 

Art. 49°. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado. 

 

Parágrafo único. Das decisões do Colegiado cabe recurso ao Conselho do Setor de Ciências 

Humanas, Letras e Artes. 

 

Art. 50°. O presente Regimento entra em vigor a partir de sua aprovação pelo Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

 

 

Curitiba, 15 de fevereiro de 2013. 


